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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Filmklub viser Trøffeljægerne fra Piemonte
HJERTING – Har man lyst til at se en smukt fortalt 
og eftertænksom dokumentarfilm sammen med an-
dre fra Hjerting, så er det muligt onsdag 8. februar 
2023 klokken 19 til 22 i Hjerting Kirke. Dybt inde i 
skovene i Piemonte i Italien jager en håndfuld mænd, 
70 eller 80 år unge, den dyre, hvide Alba-trøffel, der 
indtil videre har modstået samtlige forsøg på at lade 
sig dyrke. De vejledes af en hemmelig kultur og træ-
ning, der videregives gennem generationer, samt de-
res elskede og skarpt trænede hundes næser. De lever 
et enkelt, langsomt liv i harmoni med deres loyale dyr 
og billedskønne land, der synes som taget direkte ud 
af et eventyr. De skal ikke forholde sig til mobiltelefo-
ner eller internettet og vælger i stedet lave deres mad 
selv og prioriterer personlige forbindelser og fælles-
skab.

Efterspørgslen på hvide trøfler stiger hvert år, 
selvom udbuddet falder. Som resultat af klimaforan-
dringer, skovrydning og mangel på unge afløsere, 
er trøffeljægernes hemmeligheder mere efterspurgte 
end nogensinde. Men som det bliver tydeligt, besid-
der disse aldrende mænd måske noget, der er meget 
mere værd end en dyrebar delikatesse: Hemmelighe-
den bag et rigt og meningsfyldt liv.

Ud af Jehovas Vidner i Bryndum Sognegård
BRYNDUM – Foredraget Ud af Jehovas Vidner – Jet-
te Seidenschnur - om sit liv i frihed kan den 31. januar 
klokken 14 til 16.30 opleves i Bryndum Sognegård. 
Foredragsholder er fotograf Jette Seidenschnur. Gen-
nem mange år var hun medlem af Jehovas Vidner, 
men brød med dem, da hendes børn skulle begynde 
i skole. Hun kommer med en gribende fortælling om 
sit tidligere liv, der var bundet op på et utal af reg-
ler og forbud. Jette dømmer ikke de mennesker, hun 
kendte gennem Jehovas Vidner, og hun er ikke bitter. 

   

Vadehavets fugle
Der har i snart to uger op-
holdt sig en flok på otte af 
den meget fåtallige grøn-
landsk blisgås (Anser 
Albifrons Flaviostris) på 
Fanø. Den regnes ikke som 
en selvstændig art, men 
som en underart af blisgås 
(Anser albifrons). 

Måske kan vi opleve, at 
den bliver en selvstændig 

art på længere sigt. Det er 
noget DNA-analyser vil af-
gøre, og det sker, når der ef-
ter mange års adskillelse på 
ynglepladserne er udviklet 
en helt unik DNA-kode, der 
adskiller den fra sit geneti-
ske ophav. 

Men uanset dette, er det 
en smuk og spændende 
fugleart, der normalt over-
vintrer i det sydvestlige 
Skotland og Irland. 

Grønlandsk blisgås er 
næsten årligt i Danmark, 
fortrinsvis i Nord- og Vest-
jylland, og den optræder 
ofte i småflokke på to til fire 
individer. 

Enkelte større flokke på 
10 og 11 er observeret i 2002 
ved Thorsminde, i 1994 ved 
Nissum og i 1972 ved Byg-
holm, Vejle. Denne gruppe 
er kun anden forekomst af 
arten siden en enlig blev 
observeret i 1979 i Sønder-
ho. Så dette er altså en se-
værdighed på Fanø.

Skifter opholdssted
Flokken holder til på østky-
sten af Fanø, og har skiftet 
opholdssted flere gange. 
Vejret har ikke været op-
timalt fotovejr i perioden, 
men med udsigt til bragen-
de solskin, helt vindstille 
og en krystalklar sigtbar-
hed, måtte jeg simpelthen 
satse alt i sidste uge. 

Jeg vidste, at det ville bli-
ve en benhård opgave at 

komme tæt på de sky fugle. 
Jeg måtte kravle mere end 
150 meter, camouflere mig 
bag rørskov, for til sidst at 
snige mig de sidste meter 
gennem højt græs for ende-

Grønlandsk blisgås i Vadehavet

En grønlandsk blisgås studerer omgivelserne. 

Kendt golfbane får nyt navn 
SPORT – Esbjerg Golfklub 
har indgået et sponsor-
samarbejde med NorSea 
Danmark om et titelspon-
sorat af klubbens ikoniske 
golfbane fra 1975 i Marbæk. 
Når banen åbner for spiller-
ne i løbet af foråret, bliver 
det under navnet Marbæk 
by NorSea. 

Det er første gang, den 
historiske golfklub i Mar-
bæk Plantage åbner for 
titelsponsorater, og golf-

manager Johannes Eriksen 
forventer, at samarbejdet 
bliver en gensidig gevinst 
for både klubben og Nor-
Sea.

100 sponsorfirmaer 
”Vi er opsat på at skabe 
værdi for de virksomhe-
der, vi samarbejde med. 
Sponsornetværket i Esbjerg 
Golfklub tæller i dag cirka 
100 virksomheder, og vi 
glæder os til at udvikle det 

nye titelsponsorat sammen 
med NorSea,” siger han. 

Marbæk er et af flagskibe-
ne blandt danske golfbaner 
og har gennem årene lagt 
græs til en lang række me-
sterskaber nationalt såvel 
som internationalt. Banens 
design og unikke placerin-
gen i Nationalpark Vadeha-
vet har gennem årene gjort 
Marbæk til en attraktiv 
destination for dedikerede 
golfspillere – lokalt og fra 
hele verden. 

Anders Aalund Olsen, 
Vice President Logistics & 

Energy Solutions i NorSea, 
ser også frem til det ny 
samarbejde:

”Vi er glade for at kunne 
støtte en foreningsbaseret, 
veldrevet klub, som har 
stor lokal opbakning. Vi ser 
også frem til at blive en del 
af det stærke erhvervsnet-
værk, som er bygget op om 
klubbens ikoniske bane,” 
siger han.

Esbjerg Golfklub blev 
stiftet som forening 1921og 
har i dag cirka 1700 med-
lemmer. Der gås årligt 
35.000 runder i klubben.

NorSea Danmark bliver ny titelsponsor  
på ikonisk golfbane i Marbæk Plantage

Esbjerg Golfklub og NorSea Danmark har indgået et nyt titelsponsorat om banen i Marbæk, som nu hedder Marbæk by NorSea. 

Dronefoto: Jakob Nordestgaard.Dronefoto: Jakob Nordestgaard.
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Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

Dagsorden:

medlemsmøde
mandag den 27. februar 2023 kl. 20.30  

i Hostrup Forsamlingshus

Hermed indkaldes til

FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter 
HJERTING IDRÆTSFORENING

1.  Valg af ordstyrer
2.  Bestyrelsens beretning  
  v/formanden
3.  Fremlæggelse af regnskab  
  for 2022 samt godkendelse  
  af budget for 2023
4. Behandling  
  af indkomne  forslag  
  (indsendes senest  
  13. februar 2023)
5.  Valg
6.  Eventuelt

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19
i mødelokalet i Hjertinghus

Medlemsmøde
HIF-gymnastik

Vel mødt!
Med venlig hilsen Gymnastikudvalget

Hermed indkaldes til  
medlemsmøde i HIF-gymnastik

Dagsorden:
 Velkomst 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2022 
 samt budget for 2023
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
 Formand: Lisbeth Lomholt
 Kasserer: Malene Kühl Haaning (på valg) 
 Sekretær/PR:  Anette Hjorth Sørensen 
 Uddannelse/halbooking:  
 Bettina Louise Knudsen (på valg)
 GranPrix/RSG: Mille Graarup 
 Ekstra post: (på valg)
6. Eventuelt

Frist for indkomne forslag 
den 19. februar 2023 
til formand Lisbeth Lomholt
på lomholt@bbsyd.dk

Der vil være en  
lille forfriskning!

lig at komme på fotoskud-
hold på 60 meters afstand 
uden at skræmme gæssene. 

Dog blev gæssene 
skræmt op af en overfly-
vende Havørn, for igen at 

lande omkring 100 meter 
længere ude på vaden.

På billederne ses de ka-
rakterer for racen, der ad-
skiller den fra den almin-
delig blisgås - gult næb, 

dyb og udbredt sort tvær-
bånding på bugen, gene-
relt mørkt helhedsindtryk, 
og når den flyver op viser 
halen en meget smal hvid 
kant.

Sidste nyt er, at den lille 
flok har været her i to en 
halv måned, hvilket er me-
get usædvanligt, da de nor-
malt kun fouragerer i fem-
seks dage og derefter flyver 
videre. 

De må have fået smag for 
vadehavets delikatesser.

Den grønlandske blisgås 
er ikke fredet og må derfor 
gerne jages, men det lader 
ikke til, at jægerne har de-
cimeret flokken.

Tekst og foto:  
Søren Brinch 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

Grønlandsk blisgås i Vadehavet

Grønlandsk blisgås kendes på det gule Grønlandsk blisgås kendes på det gule 
næb og en sort tværbånding på bugen.næb og en sort tværbånding på bugen.

HIF vil kende medlemmerne

FORENINGSLIV – Ser vi 
bort fra Folkekirken, så er 
Hjerting Idrætsforening 
med sine cirka 2000 med-
lemmer den største for-
ening i Hjerting. 

Det forpligter, mener 
bestyrelsen, der gerne ser, 
at HIF bliver en samlende 
kraft i byen.

Første trin kunne være at 
vide, hvad medlemmerne 
tænker om HIF – og hvad 
de ønsker sig af udvikling. 
Og derfor har Hjerting IF 

igangsat en stor spørgeske-
maundersøgelse

”Hjerting IF er fast be-
sluttet på, at det skal blive 
et godt år. For første gang 
vil vi i faste organiserede 
rammer spørge vores med-
lemmer om deres syn på 
foreningen. Hvad fungerer 
godt, og hvad skal vi prøve 
at gøre bedre hurtigst mu-
ligt,” siger formand Anders 
Kristensen.

”Vi håber, at alle vil sva-
re. På den måde får den 

– meget – stor værdi for 
foreningen. Besvarelsen er 
anonym, men hvis du har 
synspunkter og idéer, du 
gerne vil drøfte med os, så 
skriv endelig dit navn,” til-
føjer han.

Hjælp børn med svar
Forældre, der på jeres børns 
vegne har modtaget en 
e-mail med link til spørge-
skemaet, må meget gerne 
hjælpe deres børn. Foræl-
drene er også velkomne 
til at udfylde den på deres 
vegne efter en snak med 
børnene.

Vil man deltage, så 
skal man gå til: analyse. 
dgi.dk/LinkCollector?key= 
HNSLG9MELN9P.

Spørgeskemaet er åbent 
frem til den 12. februar. 
Man skal afsætte omkring 
10 minutter til at besvare 
det.

”På vores generalfor-
samling den 16. marts vil 
vi fremlægge det foreløbi-
ge resultat og begynde en 
drøftelse af, hvilke tiltag 
vi vil tage. Her er alle selv-
følgelig velkomne,” slutter 
Anders Kristensen.

-fina

HIF har igangsat en stor spørgeskema- 
undersøgelse blandt de 2000 medlemmer

Billund måtte bide i græsset under topkampen mod Hjerting i sommeren 2022. Billund måtte bide i græsset under topkampen mod Hjerting i sommeren 2022. 
Underholdningsværdien af kampen kunne ikke undervurderes. Men er det ellers Underholdningsværdien af kampen kunne ikke undervurderes. Men er det ellers 
godt at være medlem af HIF? Kan noget gøres bedre? Det vil bestyrelsen gerne vide.godt at være medlem af HIF? Kan noget gøres bedre? Det vil bestyrelsen gerne vide.


